
Phần mềm Quản lý hiệu quả 
digiiKPI
Giải pháp chuyên sâu giúp doanh nghiệp quản lý 
mục tiêu và công việc một cách tối ưu
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Trưởng bộ phận
- Thiết kế tài liệu của bộ phận

- Nhập dữ liệu và duyệt dữ liệu theo

phân quyền

- Xem báo cáo theo phân quyền

Nhân viên
- Nhập dữ liệu/ thao tác thực hiện theo 

phân quyền

- Xem báo cáo cá nhân (khi được phân 

quyền)

Ban giám đốc 
- Quyết định nội dung hệ thống

- Duyệt dữ liệu

- Xem báo cáo thời gian thực

→ ra quyết định nhanh

Nhóm vai trò trên digiiKPI

Phòng nhân sự/ Quản lý hệ thống
- Quản trị hệ thống

- Thiết kế tài liệu

- Thực hiện nghiệp vụ

- Triển khai, theo dõi, giám sát, đốc 

thúc thực hiện
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Quy trình thiết lập và triển khai trên digiiKPI

Xây dựng Bản 
đồ chiến lược

Xây dựng KPI 
cấp Công ty

Xây dựng KPI 
cấp bộ phận

Xây dựng KPI 
chức danh/cá 

nhân

Chỉ tiêu

KPI

Chỉ tiêu

vận hành

(BI)

Từ điển chỉ tiêu/ 

Loại dữ liệu

Nhập kết quả thực hiện KPI

Duyệt kết quả KPI

Báo cáo KPI
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Tính năng của digiiKPI

❖ Quản lý tập trung loại dữ liệu và từ 
điển chỉ tiêu

❖ Có thể điều chỉnh, tùy biến theo nhu 
cầu và từng kỳ, tham khảo ngân 
hàng chỉ tiêu có sẵn

Dễ dàng thiết 

lập dữ liệu, 

từ điển chỉ 

tiêu hệ thống 

KPI một cách 

khoa học và 

nhanh chóng

❖ Thiết lập Bản đồ chiến lược và hệ 
thống mục tiêu theo từng kỳ

❖ Thiết lập tên chỉ tiêu (KPI, KRI), chỉ số 
kế hoạch, quy ước tính kết quả, tần 
suất đo lường theo từng kỳ
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Tính năng của digiiKPI

❖ Phân bổ chỉ tiêu và chỉ số kế hoạch cấp Công ty, bộ phận, vị trí, cá nhân một 
cách tự động

❖ Quản lý chỉ tiêu KPI một cách rõ ràng theo các bộ phận

❖ Linh hoạt thiết lập chỉ tiêu Kết quả trọng yếu KRI cho các bộ phận

Giao chỉ tiêu 

chặt chẽ, 

khoa học, tự 

động từ 

Công ty 

xuống bộ 

phận, vị trí/cá 

nhân, quản lý 

trên địa bàn 

rộng, quy mô 

lớn
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Tính năng của digiiKPI

❖ Cơ chế nhập dữ liệu linh hoạt

o Nhập liệu tự động qua API tích hợp

o Nhập dữ liệu bằng excel

o Nhập trực tiếp trên phần mềm

❖ Dễ dàng xuất dữ liệu theo các định dạng khác nhau (file excel, pdf…)

❖ Duyệt tự động/ duyệt trực tiếp trên phần mềmDễ dàng, linh 

hoạt và đơn 

giản trong 

nhập dữ liệu 

và duyệt kết 

quả thực hiện 

theo phân 

quyền người 

dùng
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Tính năng của digiiKPI

Hệ thống báo 

cáo động, 

thời gian 

thực đa dạng, 

trực quan, hỗ 

trợ tối đa cho 

nhà quản lý 

ra quyết định 

kịp thời, tối 

ưu
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